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Nieuws

Op zondag 8 januari 2023 heeft de nieuwjaarsreceptie van de Pauluskerk plaatsgevonden.
Aansluitend is er in groepjes terug gekeken op afgelopen jaar. Er zijn vele mooie ideeën en
ervaringen met elkaar gedeeld. Als stuurgroep zullen wij daar nog een verslag met actiepunten en
ontstane ideeën met u delen. Voor nu hartelijk bedankt voor de grote betrokkenheid en deelname.

Graag wensen wij vanuit de PaulusStuurgroep gehoor te geven aan de wens van velen om de
streaming nieuw leven in te blazen.

Daarvoor bij deze een oproep voor een Planner/ coördinator streamingdiensten om de
PaulusStuurgroep hierbij te ondersteunen.

Wat houdt het in? Een coördinator mag de planning coördineren van de personen die de computer
starten voor de streaming. Wij hebben al parochianen bereid gevonden om de streaming op te
starten en klaar te zetten. Bent u geïnteresseerd en heeft u tijd om ons hierbij te helpen? Mail naar
Paulus@katholiekutrecht.nl

Oproep voor een coördinator voor de nevendiensten; Elke maand vinden er gemiddeld één à
twee nevendiensten plaats in de Pauluskerk voor de jongste parochianen.

Welke ouder of jongere heeft tijd en is enthousiast om deze coördinerende taak op zich te nemen?
Heeft u vragen of interesse laat het weten door één van de stuurgroepleden aan te aan te spreken
of door te mailen naar Paulus@katholiekutrecht.nl

Donderdag 26 januari (vanaf 12.30 uur) is de 100e Paulus aan Tafel (Bezinning Maaltijd). Dat
gaan we doen deze keer de maaltijd aanbieden in de vorm van een feestelijke “High Tea”. U kunt
zich aanmelden via Paulus@katholiekutrecht.nl.

Lezing van Twee leger aalmoezeniers in de Paulus na de viering op zondag 5 februari 12.00 uur.

Er wordt wel eens gezegd dat de sociale leer van de kerk het best bewaarde geheim van de
katholieke kerk is. Dat er namens de kerk op veel plaatsen in de maatschappij gewerkt en geleerd
wordt, krijgt ook niet alle aandacht die het verdient. In de Paulus ontstaat een traditie van na de
dienst in de ochtend af en toe een samenkomst te houden waarin kennis gemaakt kan worden met
een theologisch of pastoraal interessant thema. Op zondag 5 februari 12.00 komt er een lezing van
twee legeraalmoezeniers na de viering in de Paulus. Dat zijn Briene de Regt, die kort geleden
afstudeerde en drs Pieter Visschers, een veelzijdig theoloog, die na een aantal jaren werken bij de
omroep, eerst justitiepastor werd en nu al lange tijd legeraalmoezenier is.  Voor vaste kerkgangers
en andere belangstellenden! Van harte welkom. Het bijzondere werk en de inspirerende
persoonlijkheden van de sprekers is er garant voor dat het een boeiende lezing wordt.
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Zondagmorgen op dinsdagavond in de Tuindorpkerk

Afgelopen november werd “Zondagmorgen. Over het missen van God” van de schrijver Willem Jan
Otten door recensenten van Trouw en het Nederlands Dagblad verkozen tot het Beste
Theologische Boek van 2022.

Willem Jan Otten is de schrijver van prachtige romans, zoals “Specht en zoon“, dichter o.a. van het
lange verhaalgedicht “De Vlek” en winnaar van de P.C. Hooftprijs voor zijn essays over literatuur,
film en geloof.

“Zondagmorgen” bestaat uit 52 overwegingen, geschreven op zondag toen de schrijver vanwege
de corona niet naar de kerk kon. Een kerkelijk jaar lang dat begint op de zondag na Pasen – “Van
een wonder vraag je niet of het kan, maar wat het van je moet” – en dat eindigt met 14 korte
fragmenten bij de Kruiswegstaties van Goede Vrijdag en een gedicht op de Paasmorgen. “Hoe wij
in de handpalm neergeschreven zijn, / je hebt het nog niet grondig onderzocht…”

In drie avonden willen we fragmenten uit het boek lezen en met elkaar overwegen. Dat gaan we
doen aan de hand van drie vragen:

Op dinsdag 24 januari: Len Borgdorff zal de schrijver Willen Jan Otten bij ons introduceren.
Waarom zou je dat willen: geloven? Wat betekent geloven eigenlijk voor Otten? Over de weg van
het geloof als een weg van missen. Sjouke Sytema zal een eerste reactie geven.

Op dinsdag 31 januari: Wat hoop je in de kerk te vinden? Over wat Otten het meest heeft gemist
toen hij niet naar de kerk kon: de viering van de eucharistie. Over eucharistie en avondmaal zal
Jan Muis een voorzet geven.

De laatste keer op dinsdag 7 februari is nog niet ingevuld en zal gaan over vragen als ‘hoe en
waar ervaar jij God?’. Meer weten? Meedoen? Een mailtje naar borgdorfflen@gmail.com of
yviersen@gmail.com

Als bijlage van deze PaulusActueel kunt informatie vinden aangaande de STILLE OMGANG
2023

Loopt u dit jaar met ons mee met de pelgrimstocht vanuit Utrecht naar Amsterdam.

In de nacht van 18 op 19 maart wordt de Stille Omgang gehouden, een gebeurtenis die teruggaat
tot het jaar 1345. Deze tocht herdenkt het Mirakel van Amsterdam.

Vanuit de Dominicuskerk (Oog in Al) in Utrecht wordt voor de 21ste keer de bedevaartstocht naar
Amsterdam gehouden. Een voettocht van ongeveer vijfenveertig kilometer.

Op 18 maart 2023 vertrekken we om 8.30 uur vanaf de Dominicuskerk in Oog en Al,
Palestrinastraat 1 in Utrecht. Tussentijds zijn er diverse rustpauzes ingelast.

Aartsbisdom bedevaart naar Lourdes met de TGV van 29 april t/m 6 mei 2023 Pastoor
Boogers nodigt u en jullie uit om op bedevaart te gaan naar Lourdes. Met de Franse TGV van 29
april t/m 6 mei. Georganiseerd vanuit ons aartsbisdom, waarbij uit onze St. Martinus parochie,
pastoor Boogers en priester assistent Smits meegaan. Er is een informatiebijeenkomst op
zaterdagmiddag 11 februari om 14.00 uur in de Pauluskerk, in de wijk Tuindorp. Kom luisteren,
kijken naar beelden van Lourdes en ontdek of dit iets is voor u en jullie. Geef u en jullie van
tevoren op bij ons centraal secretariaat, email: secretariaat@katholiekutrecht.nl

2

mailto:borgdorfflen@gmail.com
mailto:yviersen@gmail.com
mailto:secretariaat@katholiekutrecht.nl


Vieringen op zondagmorgen 10.30 uur

Zondag 22 januari 2023
Oecumenische viering

Voorgangers Myriam Braakhuis en Piet Jan Rebel
en De Cantorij

Zondag 29 januari 2023
Woord en gebed viering, Zondag Anders

en het 5e Element

Uw bijdrage aan de collecte kunt u storten via deze link

Indien u vervoer per auto naar de kerk wil dan kunt u dat op vrijdagavond tussen 19.00
en 21.00 uur bespreken bij Bernadet Vos via 06-401 787 44

We hanteren de coronamaatregelen van de Rijksoverheid.
We vragen u om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaars gezondheid. Dus als u last
heeft van wat griepachtige verschijnselen, plotseling optredend smaak- of reukverlies of
koorts hebt kunt u niet naar de kerk komen.

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons
e-mailadres: paulus@katholiekutrecht.nl
Als u de intentie wil ondersteunen met een geldelijke bijdrage dan kan dat op twee manieren:
Parochie:  NL81 INGB 0004 8078 22
Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap: NL74RABO0154579475

Bloemengroet
Graag aanmelden via e mail aan de Stuurgroep paulus@katholiekutrecht.nl
U kunt ook Gertruus Bors hiervoor bellen: 06 23316086

Pastoraal contact
Marie-José van Bolhuis 06-10852666 / e-mail: Marie-José van Bolhuis
Jos Hettinga 06-23590737 / e-mail: Jos Hettinga
Gérard Martens 06-47198072 / e-mail: Gérard Martens

PaulusActueel wordt verzorgd door de Paulus Stuurgroep.  Wilt u iets mededelen, of wilt u zich aan- of afmelden, stuur
een mailtje. E: paulus@katholiekutrecht.nl W: Katholiek Utrecht - Paulus Wilt u financieel bijdragen? Dat kan op twee
manieren: Rek.nr. NL81 INGB 0004 8078 22 t.n.v.  Paulus Parochie Utrecht  of
Rek.nr. NL74 RABO 0154 5794 75 t.n.v. Vrienden van de Paulusgemeenschap
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